
Тел: e-mail:

Вид на инвестицията,заявена 

за подпомагане

Разходо-оправдателни 

документи, доказващи 

извършените разходи и 

дейности

Възникнали 

трудности 

1.Дейността е приключила. 

2.Дейността е в процес на 

изпълнение.                           

3.Изпълнението на дейността 

предстои.                               

1.Дейността е приключила. 

2.Дейността е в процес на 

изпълнение.                           

3.Изпълнението на дейността 

предстои.                               

1.Дейността е приключила. 

2.Дейността е в процес на 

изпълнение.                           

3.Изпълнението на дейността 

предстои.                               

1.Дейността е приключила. 

2.Дейността е в процес на 

изпълнение.                           

3.Изпълнението на дейността 

предстои.                               

1.Дейността е приключила. 

2.Дейността е в процес на 

изпълнение.                           

3.Изпълнението на дейността 

предстои.                               

1.Дейността е приключила. 

2.Дейността е в процес на 

изпълнение.                           

3.Изпълнението на дейността 

предстои.                               

Индикатори

създадени работни места

нови продукти, технологии

№ на договора 

Закупуване на земя, 

необходима за изграждане 

и/или модернизиране на сгради, 

помещения и други недвижими 

активи, предназначени за 

земеделските производствени 

дейности и/или за създаване 

и/или презасаждане на трайни 

Закупуване на специализирани 

земеделски транспортни 

средства

Изпълнение на дейностите

Строителство или обновяване 

на сгради и друга недвижима 

собственост, използвани за 

земеделското производство на 

ниво стопанство, включително 

такава използвана за опазване 

компонентите на околната 
Закупуване на сгради и друга 

недвижима собственост, 

използвана за земеделското 

производство на ниво 

стопанство, включително 

такава използвана за опазване 

компонентите на околната 

Закупуване и/или инсталиране 

на нови машини, съоръжения и 

оборудване, необходими за 

подобряване на земеделския 

производствен процес

Създаване и/или презасаждане 

на трайни насаждения

Получател на финансовата помощ, адрес

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  „Европа инвестира в селските райони”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   2007 – 2013 г.

Отчет за изпълнение 

.....

.....

...

...

.....

ЕИК

Данни за контакт 

Вх. номер на проекта 

№ на мярката към СМР

Наименование на проекта



подпомогнати нови 

туристически дейности

мобилни услуги

подобрени обекти 

Други документи, свързани с 

дейността 

Сключени допълнителни 

споразумения към Договор

Други

дата : .................................

/подпис/

ФОНДАЦИЯ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

7800 Попово, пл.”Ал. Стамболийски” 2, ет. 4, тел./факс : +359 608 4 27 26

www.mig-popovo.com ; e-mail : office@mig-popovo.com

бенефициент /трите имена/ ............................................


